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BOULEN IN NETERSEL 

Al vele  jaren organiseert jeu de  boules vereniging De Soepele Pols uit Netersel, in 

de winter maanden een boules toernooi in het overdekte bouledrome op het sport-

park van Netersel. 

Er wordt gespeeld op donderdagavond om de  twee weken. Acht avonden + finale 

avond voor de eerste acht van het toernooi. 3 wedstrijden per avond.  

Stel een team samen met vrienden buren of familie, iedereen kan boulen jong en 

oud. Een team bestaat uit drie personen. Er kunnen 24 teams mee doen. 

Beleef het Jeu de Boules spel met een bitterbal en een drankje. 

Een mooie gelegenheid om de donkere lange winteravonden , door te komen. 

Voor meer informatie bel Phil Spooren, tel: 06-45829636, of kijk bij  

Info@dspnetersel.nl    

 

VERNIEUWDE DORPSRAADVERGADERING 26 SEPTEMBER  

De dorpsraad Netersel gaat de opzet van de openbare vergaderingen veranderen. 

We hopen met een nieuwe opzet betere, leukere en effectievere discussies op gang 

te brengen - om uiteindelijk beter de wensen uit Netersel te kunnen inbrengen bij 

de Gemeente Bladel.  

Middels een informelere setting, zonder vaste agendapunten en gemengde discus-

sies met o.a. wethouders hopen we dit te faciliteren.  

We hopen u allen te verwelkomen op 26 september om 20:00 in de Poel.  

Dorpsraad Netersel. 

 

HULP IN NOOD NETERSEL / BLADEL 

Alle vrijwilligers uit het verleden, maar ook van afgelopen jaar, hebben een briefje 

in de brievenbus gehad om hun adresgegevens en email door te geven. Nog niet 

van iedereen hebben wij een mail ontvangen. 

Indien u het bent vergeten zouden wij u willen vragen om deze gegevens zo spoe-

dig mogelijk door te sturen naar : gerriecastelijns@gmail.com  , u mag uiteraard 

ook uw briefje afgeven bij Jan Castelijns Neterselsedijk 41 Lage Mierde. 

Alvast bedankt! 

Jan Castelijns. 

 

GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL 

In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden. 

De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:  

• Zondag 25 september 2022: 10:00 uur. Intentie: Wim Kerkhofs 

• Zondag 09 oktober 2022: 10:00 uur 
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• Zondag 23 oktober 2022: 10:00 uur 

• Zondag 30 oktober 2022: 10:00 uur Allerzielen 

Na de viering is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van harte 

welkom. U kunt ook een intentie opgeven voor een gebedsviering via de mail:  

gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden. 

Gebedsvieringengroep Netersel. 

 

RABO CLUBSUPPORT: AL GESTEMD OP PUUR POPORKEST? 

Even een reminder; Heeft u al gestemd op PUUR Poporkest? Ons goede doel is de 

Neterselse kinderen extra muziekonderwijs aan bieden. Dat doen we komend 

schooljaar via Basisschool Sint Lambertus, samen met Art4U. Op die manier zor-

gen wij ervoor dat de Neterselse gemeenschap ook in de toekomst kan genieten van 

leuke, gezellige, sfeervolle muzikale optredens van onze vereniging. 

Stemmen kan van 5 tot 27 september en is heel makkelijk als je lid bent van de 

Rabobank via Rabo internetbankieren. Daarna kies je 

service/lidmaatschap/raboclubsupport/stemmen. In twee minuten is het gebeurd. 

Alvast bedankt voor uw stem. Bestuur en leden  

 

KAARTJES AFHALEN. 

Dinsdag 20 september tussen 19.00 en 20.30 uur gratis kaartjes afhalen in de Poel 

Netersel. Kaartjes zijn geldig voor entree bij de grote Neterselse DNA-show.  

Deze grappige, veelzijdige, onderhoudende, leerzame show is op 18 november. 

Aanvang 20.00 uur. Wie het eerst komt het eerst maalt. Op = op! 

 

“START-TO-RUN”EN “START TO WALK” HARDLOOP- EN WANDEL-

VERENIGING DE DORPSLOPERS 

Wie wil er nou niet genieten van het buiten zijn? Dat kan nu ook op een sportieve 

manier, want hardloop- en wandelvereniging De Dorpslopers start met een nieuwe 

beginnerscursus voor hardlopers. Hierbij worden beginnende lopers en loopsters 

begeleid om conditie op te bouwen, hun uithoudingsvermogen te vergroten en 

daarnaast de spieren te trainen.  

Dit gebeurt al vele jaren op een heel gemoedelijke manier met deelnemers uit o.a. 

Hooge en Lage Mierde, Hulsel, Hilvarenbeek, Westelbeers, Netersel en Reusel. 

In maart zijn enkele beginners gestart die op zondagmorgen en op woensdagoch-

tend of woensdagavond kwamen sporten in de buitenlucht. Zij hebben nu al een 

flinke conditie opgebouwd, hebben veel spieroefeningen gekregen en zijn via 

loopscholing beter gaan lopen en bewegen. Zij zijn na de 10-weekse cursus 

aangesloten bij één van de drie groepen onder leiding van een deskundige trainer.  

Naast een hardloopgroep is er binnen onze club een enthousiaste groep wandelaars 

actief, die op woensdagavond en zondagochtend, onder leiding van een wandel-

trainer, een ronde maken van ongeveer anderhalf uur. Hierbij wordt de nodige 

aandacht besteed aan diverse rek-, strek-  en spieroefeningen.  

Ook voor beginnende wandelaars wordt er gelegenheid geboden om te starten met 

wandelen. Er zal gezorgd worden voor een rustige opbouw met voldoende oefe-
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ningen zodat je na 10 weken voldoende conditie hebt opgebouwd om 1,5 uur 

sportief te wandelen. 

De start-to-run en start-to-walk trainingen starten op zondag 2 oktober om 

09.00 uur vanaf De Spartelvijver in Hooge Mierde 

Voor meer informatie of aanmelden als beginnende hardloper kun je terecht bij  

Leo van Avendonk 06 50515466  of via leoavendonk@gmail.com   

Voor meer informatie of aanmelden als beginnende wandelaar kun je terecht bij: 

Jan Vosters  06 81076403 of via jan_vosters@live.nl  

Graag ook jezelf aanmelden via onze website www.dorpslopers.nl (Info/lidmaat-

schap en contributie) zodat we alle gegevens van je hebben. 

Bij voldoende belangstelling willen we voor aanvang van de cursus een informa-

tiebijeenkomst over de Start-to-run en Start-to-walkhouden.  

Doel van deze avond: 

·         Kennismaken met de trainers en enkele leden 

·         Informatie verkrijgen over onze vereniging 

·         Informatie verkrijgen over de loopsport en de start-to-run cursus 

·         Afspraken maken over de trainingsavonden etc. 

Kortom: kom vrijblijvend eens kijken en proeven of het hardlopen of wandelen iets 

is voor jou! 

Bestuur de Dorpslopers 

 

PARKINSON DE KEMPEN. 

Op woensdag 28 september hebben we een bijeenkomst van Stichting Parkinson de 

Kempen, gezamenlijk met het Parkinson Café Midden-Brabant. De bijeenkomst 

vindt plaats in Hotel-Restaurant De Druiventros, Bosscheweg 11, 5056 PP in 

Berkel-Enschot. Het hotel is gemakkelijk te bereiken, het bevindt zich direct aan de 

noordzijde van de snelweg van Tilburg naar ’s-Hertogenbosch, afslag Berkel-

Enschot--Oisterwijk.  

De bijeenkomst begint om 16:30H en eindigt om ca. 18:30H. De zaal is open om 

16:00 H. Er worden broodjes en koffie/thee aangeboden. Er is geen pauze. 

De bijeenkomst staat in het teken van DBS, Deep Brain Stimulation, en wordt 

verzorgd door neuroloog dr. T, van Asseldonk van het ETZ in Tilburg die deze 

operaties uitvoert in samenwerking met de neurochirurg. 

Diepe hersen stimulatie (DBS, Deep Brain Stimulation) wordt bij de ziekte van 

Parkinson toegepast om de symptomen van de ziekte beter te controleren. Tijdens 

de voordracht zullen de volgende vragen aan bod komen :  

1) Wie komt er in aanmerking voor DBS ? 

2) Hoe werkt het ?  

3) Wat zijn de voor en nadelen ? 

4) Wat zijn de ontwikkelingen ?  

5) Hoe ziet het er in praktijk uit ? 

Enkele personen met DBS zijn aanwezig en bereid te laten zien hoe de DBS voor 

hen werkt. Daarnaast is er ruimte voor vragen uit de zaal .  

De bijeenkomst is gratis een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
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Aanmelding voor deze bijeenkomst is verplicht, dit kan tot 25 september. Dat kan 

via een antwoord op deze e-mail of door een e-mail aan 

parkinsondekempen@outlook.nl. 

 

BADMINTON. 

Badmintonclub BCBH in Bladel doet mee met 'Probeer Badminton Nu' 

Dit is voor jong en oud om badminton te proberen. Dus heb je zin in een leuke 

nieuwe sport? Meld je dan aan op de site: www.probeerbadminton.nu . Je kunt de 

sport beter leren kennen in 10 lessen voor €25,- Neem gezellig iemand mee, en 

ontdek hoe leuk deze sport is! We spelen iedere donderdag avond. De lessen starten 

op 5 oktober. Graag tot dan! 

 

HEEL NETERSEL GEZOND! 

Hoe vervelend vonden we het geen contact meer met elkaar te mogen hebben 

tijdens Corona. Het lijkt al bijna vergeten. Wat we ons wel gerealiseerd hebben: 

hoe belangrijk het is gezond te zijn en te blijven. En dat is nog niet altijd zo mak-

kelijk. Hoe zou het zijn wanneer we als dorp daarin samen optrekken en samen 

gezonde dingen doen. 

De Gemeente Bladel neemt deel aan het Kempisch Preventie akkoord en heeft een 

potje met geld van waaruit we wellicht iets extra’s kunnen doen, bijvoorbeeld een 

duo-fiets. Andere dingen hoeven helemaal geen geld te kosten denk aan een 

wandel- of een gezond-eten-kookgroepje. 

Wil je meer weten kom dan dinsdagavond 20 september om 20 uur naar De Poel en 

praat mee. 

SAMEN - GEZOND ETEN - ONTSPANNEN - BUITEN BEWEGEN 

Namens de dorpsraad, Corien Snijder 06-53303391 

 

VRIJWILLIGERSWERK IETS VOOR JOU? 

Met vrijwilligerswerk ontwikkelt u talenten en leert u nieuwe dingen. Tevens doet 

u waardevolle ervaring op en komt u in contact met nieuwe mensen en organisaties. 

Vrijwilligerswerk houdt u scherp en actief. Bovendien doet u zinvol werk. Uw 

inzet wordt zeer gewaardeerd! 

Via de website www.vrijwilligersbureaubladel.nl  worden meer dan 140 vrijwil-

ligersvacatures aangeboden. Wilt u bijvoorbeeld graag maatje worden, een orga-

niserende functie binnen een bestuur bekleden, of houdt u meer van koken, als 

chauffeur rijden of werkt u liever met dieren, etc.…?   

Wenst u meer informatie over de mogelijkheden of een bepaalde vrijwilligers-

functie? Neem vrijblijvend contact op met Vrijwilligersbureau Bladel via 

info@vrijwilligersbureaubladel.nl  of 06-2170 3692. 

 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 24 SEPTEMBER A.S. MOET UITERLIJK 

OP MAANDAG 19 SEPTEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN 

OF ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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